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1) Deelname geschiedt op eigen risico. De wedstrijdleiding kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor ongevallen, schade aan materiaal en/of lichamelijk letsel. De veiligheid van 
iedereen dient in acht te worden genomen. 

2) Na bevestiging van de betaling (per overschrijving o.v.v. betalingskenmerk!)  is de 

deelname pas definitief. 
3) Iedere deelnemer is verplicht een helm te dragen en het aan hem of haar uitgereikte 

nummer. Zonder helm, geen deelname! Geadviseerd word om ook wielerhandschoenen 

te dragen.  
4) De nummers dienen aan de linkerzijde van het lichaam (NIET op de rug) te worden 

bevestigd, zodat de nummers zichtbaar zijn vanaf de zijkant; de nummers blijven 

eigendom van de Vughtse IJsclub. 

5) U bent verplicht (ook in verband met de veiligheid voor iedereen) tijdens de wedstrijd 

zoveel als mogelijk het rechter gedeelte van het parcours aan te houden. 
6) Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd te stayeren bij andere ploegen. De onderlinge 

afstand dient minimaal 20 meter te bedragen. 

7) Gemengde ploegen zijn toegestaan. Indeling geschiedt dan in de hogere categorie 

afhankelijk van de deelnemer(s). 

8) De tijd van de 3e aankomende deelnemer van iedere ploeg is bepalend voor de 

definitieve eindtijd. 
9) Bij pupillen mogen (na overleg met de wedstrijdleiding) max. 5 personen starten in een 

team. De tijd van de 3e telt in dit geval. 
10) Teams die met minder dan 3 deelnemers eindigen, komen niet in aanmerking voor het 

eindklassement. 
11) Als een deelnemer wordt gelost, dient hij het parcours te verlaten. Het is niet 

toegestaan een ronde te wachten of binnendoor te rijden om vervolgens weer aan te 

sluiten.  

12)  Volgauto's, motoren e.d. zijn niet toegestaan. Bij pupillen mag een coach achteraan 

meefietsen. Deze is echter wel verplicht om een helm te dragen !  
13) Het parcours zelf kan en mag niet gebruikt worden voor het eventuele inrijden. 
14) Als een van eerdergenoemde overtredingen worden geconstateerd volgt diskwalificatie 

van de gehele ploeg. 

15) Het rugnummer dient na afloop van de wedstrijd weer te worden ingeleverd. Als dit 
niet geschiedt, zal € 20, - per nummer in rekening gebracht worden bij de contact-

persoon. 

16) De jury bepaalt de gereden tijd en de einduitslag. Hierover kan niet worden 

gediscussieerd. 
17) Bij calamiteiten o.i.d. kan de wedstrijd worden stilgelegd. 

18) Aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen altijd te worden opgevolgd. 

19) Indien op het inschrijfformulier niet expliciet aangegeven is dat er geen toestemming 
wordt gegeven voor het publiceren van foto’s die gemaakt zijn van de desbetreffende 

ploeg tijdens de tijdrit, op bijv. de VIJC - website, kunnen deze foto’s eventueel 

gepubliceerd worden.  
20) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de wedstrijd-

leiding bindend. 

 

 
 

 


